
 

1 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2020  Τακτικής  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 11 

 ΘΕΜΑ:  Έγκριση ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία 

στο Δήμο, σχολεία και δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ («ΧΑΡΤΟΦΑΓΟΣ»). 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 1373 /24-01-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  24-01-2020, 

στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα τρία  (33) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων ως κατεπείγοντα:  1. Συζήτηση σχετικά με εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από 

το Δ.Σ. ενάντια  στη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την 

ένταξη του  1
ου

&  2
ου

 ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή τους ως 2
ο
 & 19

ο  
θέμα,  αντίστοιχα,  στην ημερησία διάταξη, (Ν. 

3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 
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Αποχωρήσεις: Προσελέυσεις  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη, Η. Βαρυτιμιάδης  και Α. Γκανά Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1
ου

  θέματος.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Ν. Δαουάχερ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την έναρξη της  

συζήτησης του 2
ου

 (πλέον)  θέματος.  

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ. Θ. Σπηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος, δήλωσε  ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος,  δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης ( Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) θέματος,  

δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Θεοτοκάς, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 2
ου

 (πλέον) 

θέματος.   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  11
ο
  (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη των 

μελών την εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 

Ο Δήμος μας (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία) οργανώνει την 

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων με σκοπό (μεταξύ άλλων): 

  

 Την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την υποστήριξη διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση ή   ανακύκλωση 

τους, από τις οποίες προκύπτουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμβάλλοντας με τον 

τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της κυκλική οικονομίας. 

 Τον περιορισμό και την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των αναγκαίων φυσικών πόρων, μέσω προαγωγής 

διαδικασιών ανάκτησης δευτερογενών πρώτων υλών. 

 Τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των     

αποβλήτων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των αποβλήτων 

του λεκανοπεδίου Αττικής, εφαρμόζει πρόγραμμα συλλογής έντυπου χαρτιού με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ), σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει  την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής έντυπου χαρτιού σε  σχολεία και 

δημοτικά κτίρια (σε αίθουσες και σε προαύλια) και τη διανομή ενημερωτικού υλικού παράλληλα με  σειρά δράσεων σε 

συνεργασία με τους δήμους. 

Η συλλογή του έντυπου χαρτιού γίνεται με ευθύνη και με οχήματα του ΕΔΣΝΑ και το υλικό μεταφέρεται προς    

ανακύκλωση. 

Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό με επιτυχία σε πολλούς δήμους της Αττικής. 

Εάν αποφασίσουμε να ενταχθούμε σε αυτό, δεν προκύπτει κανένα κόστος για τον Δήμο μας. 
Το όφελος από ενδεχόμενη συμμετοχή μας προκύπτει άμεσα από τη μείωση του όγκου χαρτιού, που   περισυλλέγει 

καθημερινά η Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Επιπροσθέτως οι συλλεγόμενες ποσότητες έντυπου χαρτιού καταγράφονται και συνυπολογίζονται στις    ποσότητες 

ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), αυξάνοντας έτσι  το συνολικό 

ποσοστό ανακύκλωσης που επιτυγχάνει ο Δήμος. 

Από την ένταξη του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένονται πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων μπορούν να 

αναφερθούν: 

 η μείωση της τελικής διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ 

 η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών και των δημοτώνη 

ενίσχυση της αντίληψης πως ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή είναι ο πλέον δόκιμος τρόπος 

διαχείρισης τους, γιατί επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών (τόσο ποσοτικά όσο 

και ποιοτικά) και μειώνεται  η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών, συμβάλλοντας  με αυτόν 

τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη. 

 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την έγκριση ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα συλλογής 
του έντυπου χαρτιού του ΕΔΣΝΑ με σκοπό την ανακύκλωσή του  και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε 
να ληφθεί απόφαση έγκρισης ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε 
επιλεγμένα σημεία σε σχολεία και δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ.  
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  Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει:   

    

   α) την τοποθέτηση ειδικών κάδων έντυπου χαρτιού (που θα χορηγηθούν από τον ΕΔΣΝΑ) σε αίθουσες  

        σχολείων και δημοτικών κτηρίων 

   β) την τοποθέτηση ειδικών κάδων έντυπου χαρτιού  (που θα χορηγηθούν από τον ΕΔΣΝΑ) σε προαύλια  

       σχολείων και δημοτικών κτηρίων 

   γ) τη διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού και σειρά δράσεων σε συνεργασία του ΕΔΣΝΑ με το Δήμο  

   δ) τη συλλογή και μεταφορά του συγκεντρωμένου έντυπου χαρτιού μέσω ειδικού τύπου απορριμματοφόρων  προς 

ανακύκλωση, με ευθύνη και δαπάνες του ΕΔΣΝΑ χωρίς κόστος για τον Δήμο μας. 
. 

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου 

Περιβάλλοντος, το άρθρο 65 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 4555/2018, τις διατάξεις του Ν. 

2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94), Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) Ποινική προστασία 

του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και  τις διατάξεις του N. 4496/2017 (ΦΕΚ Α΄170), «Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

 

Επί παρευρισκομένων (16) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (16) ψηφισάντων,  το  Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την έγκριση ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία στο Δήμο μας, 

σχολεία και δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ.(ΧΑΡΤΟΦΑΓΟΣ)  

 

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει:  

α) την τοποθέτηση ειδικών κάδων έντυπου χαρτιού (που θα χορηγηθούν από τον ΕΔΣΝΑ) σε αίθουσες  σχολείων και 

δημοτικών κτηρίων. 

β) την τοποθέτηση ειδικών κάδων έντυπου χαρτιού  (που θα χορηγηθούν από τον ΕΔΣΝΑ) σε προαύλια  σχολείων και 

δημοτικών κτηρίων 

γ) τη διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού και σειρά δράσεων σε συνεργασία του ΕΔΣΝΑ με το Δήμο  

 Η συλλογή και μεταφορά του συγκεντρωμένου έντυπου χαρτιού θα γίνεται με ειδικού τύπου απορριμματοφόρα προς 

ανακύκλωση, με ευθύνη και δαπάνες του ΕΔΣΝΑ χωρίς κόστος για τον Δήμο μας. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  30-01-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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